Grote of Sint Vituskerk Naarden
25 december 2018, Kerstochtend
‘Ik geloof in dit Licht’
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg
Orgel: Wybe Kooijmans
Trompet: Peter Leydekkers
Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters

Inleiding op de dienst
Lied 477 vers 1, 2 en 4
Muziek orgel en trompet: Sinfonia avanti l'opera
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij zingt Lied 491

Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
O: die zijn schepping blijft vernieuwen,
G: en de mensen trouw blijft.
O: God, u die ons leven geeft in overvloed
G: Uw kracht gaat ons verstand te boven.
O: Licht is het leven met u.
G: Wij willen u naderen en begrijpen.
O: Uw scheppingskracht en zorgzaamheid zijn er voor ons geluk.
G: Wij prijzen uw naam, Vader, Moeder van ons leven.
AMEN
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Psalm 98 vers 1 en 3
Allen gaan zitten
Kyriegebed met acclamatie 301a
na 1e bede allen Kyrie eleison,
na 2e bede cantorij Christe eleison,
na 3e bede allen Kyrie eleison
Lied 474 vers 1, 2 en 3

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Openingsgebed
Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst, zingen van het
projectlied:
“Geloof met me mee”
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing Jesaja 52: 7 – 10
Cantorij zingt “Want een kind is ons gegeven”
Lezing Johannes 1: 1-14
Verkondiging
Muziek orgel en trompet: Andante in c
Lied 503 vers 1, 2, 3 en 4
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en kinderopvang
Gebeden en Gaven
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Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, met acclamatie lied 368c
Stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Muziek orgel trompet: Largo en Gigue
Wegzending en zegen
Allen gaan staan

Lied 481 vers 1, 2, en 3
Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: Amen
Muziek orgel en trompet: Marche de triomphe
Uitgangscollecte Kinderen in de knel.
Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige
burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in
voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië, De vluchtelingen
daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance
netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen
voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en
werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen
onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische
en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire
voorzieningen.
Woensdag 26 december Kerstconcert door Wybe Kooijmans
Grote of Sint Vituskerk – 15.30 uur
De Mooiste kerstmuziek
Kaarten a €8.50 pst, €7.—voor 65+, Vrienden van de Grote Kerk en houders van
een CJP-pas
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Komende diensten
Zondag 30 december
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Maandag 31 december Oudjaarsvesper
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg
www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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